
 

OPTIMIZARE  
și 

 CALITATE 
 pentru 

AFACEREA TA 

OBIECTIV 

Prezentarea principalelor metode pentru 
reducerea cheltuielilor operaționale, creșterea 
capacității de producție și reducerea 
pierderilor datorate calității slabe. 

PUBLIC ȚINTĂ 
Proprietari de afacere, Administratori, Directori 
Generali, alți directori cu putere de decizie și 
interesați să-și întărească sau crească 
afacerile. 

DESFĂȘURARE 
Seminarul se va desfășura în data de 
05.10.2018, la Hotel Ramada, între orele 
09.00-17.00. Sunt incluse două pauze de 
cafea și una pentru prânz care vor fi asigurate 
de către organizatori. 

Vor fi prezentate concepte teoretice și 
legătura lor cu profitul pentru Lean, 
instrumente ale calității, Six Sigma și 
exemplificate prin scurte ateliere desfășurate 
în sală. 

AGENDA 

Introducere 

Valoarea adăugată. Identificarea risipei. 
Tehnicile de reducere a risipei. Sisteme de 
producţie Lean. Implementare. Oportunități 
de finanțare implementare programe Lean. 
Ateliere de lucru – identificarea pierderilor; 
evaluarea competențelor; management 
vizual. 

Calitatea. Eficacitate vs. Eficienţă. Legătura 
Calitate – Sistem de producţie Lean. Ateliere 
de lucru – ce înseamnă calitatea în servicii; 
stabilitatea procesului.  

Tehnici uzuale de rezolvare a problemelor:         
5 De Ce, Ishikawa, Brainstorming, PDCA, 
8D, Six Sigma. Avantaje şi dezavantaje în 
utilizare. Ateliere de lucru: Ishikawa / 5 De ce 

DISCUȚII LIBERE 

W W W . E F F E C T I V E F L U X . C O M  
EFFECTIVE FLUX SRL   

ARAD, Bd. Revolutiei 82, ap. 26                                                                                                    

Telefon: +40 357 805 456  

office@effectiveflux.com 

Cristian Bleotu, Speaker 

Cristian Bleotu este lector, consultant de 
îmbunătățire și Director General al companiei 
Effective Flux. 

Cristian este certificat Lean Six Sigma Master 
Black Belt și are peste 30 de ani experiență în 
industrie, pe diverse poziții, de la operator, 
Director de Producție, la Director General. 

De-a lungul carierei sale a lucrat pentru 
companii cum ar fi DAEWOO Automobile 
Romania, Leoni, Arcelor Mittal și are printre 
clienți firme ca Takata, TRW, Hella, Ursus, Preh, 
Daimler, Ford, Coficab, Joyson Safety Systems, 
EKR, Continental, Leoni și alții. 

EFFECTIVE FLUX este o companie 
românească care livrează servicii de 
consultanță și instruire pentru îmbunătățirea 
proceselor și a organizațiilor.  

Compania a fost fondată în 2013, are sediul în 
Arad și livrează serviciile la nivel național și 
internațional. 

ÎNSCRIERE și TARIF 

Tariful este de 150 RON (+TVA)/persoană.  
Primele cinci companii de producție care se înscriu și achită în termenul menționat, vor 
beneficia pentru prima persoană înscrisă de o reducere de 100 RON (+TVA). 
 
Pot participa până la 3 membri din conducerea de vârf, ai fiecărei companii. 
 


